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Apa Makna Literasi pada
Anak Usia 7-8 Tahun? 

Literasi pada dasarnya adalah kemampuan 
anak untuk memahami, mengolah, dan 
mengkomunikasikan informasi yang diterimanya 
melalui aktivitas membaca dan menulis. 

Kemampuan tersebut digunakan anak untuk 
mencari informasi dan memecahkan masalah 
dalam kehidupan sehari-hari.

Kemampuan literasi dekat dengan kehidupan 
sehari-hari anak. Dimulai saat anak sudah bisa 
mengenali berbagai simbol gambar, tulisan, 
angka, dan petunjuk, hingga dia mampu 
merangkai huruf-huruf menjadi kata dan kalimat.

Literasi dibangun sejak bayi hingga sepanjang 
hidup. Kemampuan literasi sangat dipengaruhi 
oleh dukungan lingkungan, baik dari orang tua dan 
guru, dengan memberikan stimulasi berbahasa 
secara optimal dan menyiapkan lingkungan yang 
kaya akan literasi.

Aku baca 
menunya 

dulu ya bu..

Kamu boleh 
pilih makanan 

yang ada di 
menu…
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Perlu dipahami Oleh Guru

Pengembangan literasi atau keaksaraan dimulai sejak dini dan jauh 
sebelum pengajaran literasi formal di sekolah dasar. Sehingga literasi 
bukan dimulai dari Pendidikan dasar.

Ada hubungan korelasi antara keterampilan berbahasa lisan 
(mendengar dan berbicara) dan tulisan (menulis dan membaca). 
Kemampuan berbahasa lisan menjadi fondasi dasar perkembangan 
berbahasa tulisan, yang mempengaruhi kemampuan memahami bacaan 
dan berekspresi melalui tulisan.

Eksplorasi anak atas media cetak dalam lingkungan mereka dan interaksi 
sosial mereka dengan orang dewasa (dalam konteks membaca dan 
menulis), misalnya: membaca buku bersama, membuat kue sesuai resep; 
sangat mempengaruhi perkembangan literasi anak.

Kemampuan literasi akan berkembang dengan baik apabila didukung 
dengan lingkungan yang menyenangkan dan memfasilitasi anak untuk 
bereksplorasi dengan berbagai bahan cetak (buku, majalah, surat kabar, 
peta, dll) maupun non cetak (audio, video, media online, multimedia dll)
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Mengapa Pengembangan Literasi Itu 
Penting untuk Anak Usia 7-8 Tahun? 

Meningkatkan 
pemahaman 
anak dalam 

menganalisis dan 
mengambil makna 

dari informasi 
yang dibaca

Membantu 
meningkatkan 

kemampuan anak 
dalam berpikir 

kritis.

Mengembangkan 
budaya literasi 
dan membaca 

pada anak

Meningkatkan 
kemampuan 
verbal anak

Mengoptimalkan 
kinerja otak 

karena dilatih 
untuk sering 

membaca dan 
menulis

Menambah 
perbendaharaan 
dalam kosakata 

anak
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Bagaimana Perkembangan
Literasi Usia 7-8 Tahun?

Usia 6-7 tahun 
(kelas rendah/ 1 SD)

Pada usia ini anak-
anak sudah mulai 
mencoba membaca 
cerita sederhana dan 
menuliskan suatu 
topik yang dianggap 
menarik, misal teman 
baikku, dengan 
kalimat sederhana.

Kemampuan literasi yang 
muncul pada tahap Ini adalah:
• Berinisiatif dalam 

menunjukkan kemampuan 
literasi untuk berbagai tujuan

• Bereksplorasi dengan suara 
saat mengeja huruf untuk 
mengidentifikasi perbedaan 
bunyi huruf

• Memahami beberapa tanda 
baca

• Menggunakan asosiasi 
huruf-bunyi, bagian 
kata, dan konteks untuk 
mengidentifikasi kata-kata 
baru

• Mulai bisa membaca secara 
lisan kata-kata atau kalimat 
pendek

• Menceritakan kembali buku 
cerita yang dibacakan

Dukungan yang dapat dilakukan 
guru adalah:
• Memilih materi bacaan yang 

memperluas pengetahuan 
anak

• Mendukung pengembangan 
kosakata dengan setiap hari 
mengajak anak membaca

• Membuat daftar kata yang 
tidak diketahui anak

• Membaca, menulis, dan 
mendiskusikan berbagai 
teks yang berbeda (puisi, 
bait lagu, buku cerita, buku 
pengetahuan, majalah)

• Memberi anak-anak 
kesempatan untuk membaca 
dan latihan menulis mandiri
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Bagaimana Perkembangan
Literasi Usia 7-8 Tahun?

Usia 7-8 tahun 
(kelas rendah/ 2 SD)

Anak-anak mulai 
membaca lebih 
lancar dan menulis 
berbagai bentuk 
teks menggunakan 
kalimat sederhana 
dan lebih kompleks.

Kemampuan literasi yang 
muncul pada tahap Ini adalah:
• Membaca dengan lebih 

lancar
• Menggunakan strategi 

secara lebih efisien 
(membaca ulang, bertanya, 
dan sebagainya)

• Mampu mengidentifikasi 
jumlah kalimat dalam bacaan

• Menulis dengan kalimat yang 
lebih kompleks dan topik 
bervariasi

• Menguasai tanda baca 
dengan lebih baik dan dapat 
mengoreksi tulisannya 
sendiri

• Menghabiskan waktu yang 
lebih lama untuk membaca 
dan mengeksplorasi sumber-
sumber bacaan lain.

Dukungan yang dapat dilakukan 
guru adalah:
• Mendukung pengembangan 

kelancaran membaca dengan 
banyak latihan membaca

• Mendiskusikan bacaan yang 
dibaca guru kepada murid 
untuk mendemonstrasikan 
bagaimana membaca bisa 
menggairahkan

• Menanyakan apa yang 
barusan dibaca murid dan 
bagaimana murid menyukai/
tidak menyukai bacaan 
tersebut

• Memilih materi bacaan yang 
memperluas pengetahuan 
anak

• Memberi anak-anak 
kesempatan untuk 
mengekspresikan diri melalui 
tulisan

 
Sumber: Jo Ann Brewer, 2014. Introduction to Early childhood Education: Preschool through Primary Grades.
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Kegiatan-Kegiatan yang Dapat diterapkan 
untuk Mengembangkan Literasi

Bernyanyi: “Lagu Bunyi Vokal” 
(Melodi: Sedang Apa Sekarang?)
Langkah-langkah kegiatan:
Anak-anak diajak untuk duduk melingkar 
dan bernyanyi bersama kemudian guru 
menyanyikan  contoh lagu yang ingin 
dikenalkan.  
Contoh: (Melodi: Sedang Apa Sekarang)
Bunyi vokal ada enam
Apa sajakah itu?
a,i, u, e, e’, juga o
Ayo kita bunyikan
a, a, a, a
i, i, i, i 
u, u
e, e
e’, e’
o
Sekarang, ayo kita ulang lagi semua:
a,i, u, e, e’, o
Bunyi vokal!

Konsep yang dapat dipelajari:
• Mengenal syair lagu.
• Mengetahui bunyi vokal “ a, i, u, e, e’ dan o.
• Mengetahui irama lagu yang dinyanyikan.
• Mengenal alat musik ritmis

Alat dan bahan:
• biji-bijian (kacang hijau, kedelai, tanah)
• Peralatan bekas (botol, kaleng, galon)

Contoh aktivitas:
• Anak-anak mengenal pola 
• Anak-anak bernyanyi bersama dengan alat musik

1.
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Bertepuk: “Tepuk Bunyi Konsonan”
Langkah-langkah kegiatan:
Anak-anak diajak untuk duduk melingkar 
dan bernyanyi bersama kemudian guru 
menyanyikan  contoh lagu beserta contoh 
tepukan bunyi yang ingin dikenalkan.  

Konsep yang dapat dipelajari:
• Mengenal syair lagu.
• Mengetahui huruf  konsonan
• Mengetahui irama lagu yang 

dinyanyikan.
• Mengenal birama (pola tepukan)

Contoh aktivitas:
• Anak-anak bernyanyi bersama sambil 

bertepuk
• Anak-anak menyebutkan benda 

berawalan bunyi konsonan yang 
sedang ditepukkan, yang berbeda 
dari apa yang sudah dicontohkan 
guru.

2.
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Bermain: “Waktunya apa ini, Serigala?”
Langkah-langkah kegiatan:
Bagi anak menjadi 2 kelompok: 1 kelompok 
serigala, 1 kelompok domba.

1. Kelompok serigala berdiskusi menentukan 
bunyi yang menandakan mereka akan lapar. 
(misal : domba “mbe” , dan serigala “aum””)

2. Kelompok domba membuat barisan berbanjar 
10 langkah jauhnya dari serigala.

3. Kelompok serigala berbanjar membelakangi 
kelompok domba.

4. Kelompok domba menanyakan, “waktunya apa 
ini, serigala?” sambil pasang telinga. 

5. Jika serigala menyebutkan bunyi yang 
menandakan mereka belum lapar, mereka maju 
1 langkah mendekati kelompok serigala.

6. Jika kelompok serigala menyebutkan bunyi 
yang menandakan mereka lapar, mereka harus 
lari menyelamatkan diri dari kejaran kelompok 
serigala yang lapar.

3.

Konsep yang dapat dipelajari:
• Mengenal bunyi dan huruf
• Mengenal suara hewan
• Mempersiapkan diri mengenai 

hal-hal yang belum terjadi
• Melatih kerjasama tim



Aum

Mbe
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Bermain: “Sedang apa?” untuk mengasah 
kemampuan fonologi di tingkat suku kata
Langkah-langkah kegiatan:
Bagi anak menjadi 2 kelompok: 1 kelompok 
serigala, 1 kelompok domba.

1. Kelompok/anak 1 bertanya dengan bernyanyi 
pada kelompok/anak 2, 

 “Sedang apa, sedang apa, sedang apa 
sekarang?

 Sekarang sedang apa, sedang apa sekarang?”
2. Sewaktu kelompok/anak 1 bernyanyi, kelompok/

anak 2 menyepakati jawaban, lalu menjawab 
pertanyaan dengan bernyanyi:

 “Sedang …(jawaban yang disepakati, misal: 
makan), sedang makan, sedang makan 
sekarang

 Sekarang makan apa, makan apa sekarang?
3. Sewaktu kelompok/anak 2 bernyanyi, kelompok/

anak 1 menyepakati/memikirkan jawaban yang 
mengandung salah satu suku kata dari jawaban 
kelompok/anak 2 (yaitu: /ma/ atau /kan/) untuk 
menyambung pertanyaan kelompok/anak 2, lalu 
menjawab dengan bernyanyi:

 “makan ikan, makan ikan, makan ikan sekarang
 Sekarang ikan apa, ikan apa sekarang?”

4.

4. Sewaktu kelompok/anak 1 bernyanyi, 
kelompok/anak 2 menyepakati/memikirkan 
jawaban yang mengandung salah satu suku 
kata dari jawaban kelompok/anak 1 (yaitu: /i/ 
atau /kan/) untuk menyambung pertanyaan 
kelompok/anak 2, lalu menjawab dengan 
bernyanyi: 

 “ikan ina, ikan ina, ikan ina sekarang
 “sekarang ina apa, ina apa sekarang?”
5. Permainan berakhir jika ada kelompok/

anak yang tidak bisa langsung membalas. 
Kelompok/anak pemenang adalah 
kelompok/anak yang bertahan hingga akhir 
kelompok serigala yang lapar.

Konsep yang dapat dipelajari:
• Mengenal banyak kosakata
• Mengetahui banyak kata dari suku kata
• Melatih kecepatan berpikir
• Melatih kerjasama tim
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 Sedang apa, sedang apa, 
sedang apa sekarang?

 sedang makan, sedang 
makan sekarang

 Sekarang makan apa, 
makan apa sekarang?
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Mozaik dari Bahan Alam untuk kelas 1 
Langkah-langkah kegiatan:
Anak-anak diajak untuk mengekplorasi berbagai 
benda yang ada di lingkungan sekitar. Anak diajak 
untuk menyusun berbagai bahan alam seperti 
kacang-kacangan, daun, ranting pohon kering, pasir.

Keterampilan yang ditingkatkan:
• Mengenal berbagai bahan alam di sekitar
• Mengetahui kejadiak aktual yang ada di sekita
• Menyimak informasi yang disampaikan secara 

lisan

Alat dan bahan:
• Biji-bijian (kacang hijau, kedelai, tanah)
• Bahan-bahan alam lainnya (bunga, cangkang 

telur, ranting dll)
• Lem kayu
• Kardus bekas
• Air

5. Contoh aktivitas:
• Anak menyimak informasi yang disampaikan 

secara lisan. Dapat disampaikan oleh 
narasumber atau dari teks yang dibacakan.

• Anak membuat karya dari informasi yang 
didapatkan.

• Anak dapat membuat kolase atau mozaik 
sesuai dengan informasi atau instruksi yang 
didapatkan.

• Anak membuat karya berupa kolase atau 
mozaik.

Eksplorasi lain yang dapat dilakukan:
• Anak-anak dapat diajak mengamati 

perbedaan biji-bijian atau bahan alam yang 
disediakan.

• Membuat pola warna ketika membuat kolase
• Menceritakan secara lisan karya yang telah 

dibuat.
• Menyebutkan alasan pemilihan ide ketika 

membuat karya.
• Membuat beraneka bentuk huruf dengan 

menggunakan bahan alam.
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Karya Sachi 
Kelas 1 SD GagasCeria 

Karya Kenzo
Kelas 1 SD Gagasceria
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Huruf Warna-warni untuk kelas 1 
Anak-anak diajak untuk mengamati karya seni 
tokoh tertentu sebagai inspirasi. Anak diajak untuk 
mengapresiasi karya tersebut. Anak mengutarakan 
pendapat dan idenya terkait dengan karya tersebut. 
Misal, apa hal yang menarik? atau bagian mana 
yang anak sukai?

Keterampilan yang ditingkatkan:
• Menyampaikan pendapat secara lisan
• Mengungkapkan kalimat pujian.
• Mengenal dan mengamati ragam karya.

Alat dan bahan:
• Kertas 
• cat
• palet
• kuas

6. Contoh aktivitas:
• Mengamati karya dari tokoh inspirator
• Melakukan ekplorasi dengan membuat corak 

dan gambar
• Menyebutkan nama teman sekelas.
• Mengidentifikasi huruf awal dari nama diri 

dan teman.
• Membentuk huruf dan membuat gambar 

sesuai tema.

Eksplorasi lain yang dapat dilakukan:
• Mengenal warna primer
• Mengenal huruf awal dari namanya
• Membuat aneka bentuk dan karya lainnya
• Mengutarakan keberhasilan yang ditemui 

saat berkarya.
• Menceritakan cara mengatasi kesulitan ketika 

membuat karya.
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Karya Leon
Kelas 1 SD GagasCeria 

Karya Cilla
Kelas 1 SD Gagasceria

Mengenal Tokoh Seni Romero Brito
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RAKUN
CICAK

KUNCI

KERA

Main sambung kata untuk kelas 1  
Anak-anak diajak duduk dalam lingkaran. 
Anak diajak untuk mencari kata  yang dapat 
menyambung dengan ujung kata yang 
diucapkan sebelumnya.

Keterampilan yang ditingkatkan:
• Fokus menyimak
• Bertambahnya kosakata
• Keberanian berbicara

Alat dan bahan:
• Tidak ada alat bahan khusus

7. Contoh aktivitas:
• Anak duduk dalam lingkaran.
• Anak dapat menyebutkan kata tertentu (tema 

bebas)
• Anak berikutnya menyebutkan kata lain dengan 

yang dimulai dari ujung kata yang disebutkan 
temannya.

• Misalnya: Tema bebas
• Anak pertama menyebutkan kera, anak 

berikutnya menyebutkan rakun, anak ketiga 
menyebutkan kunci, anak berikutnya cicak dan 
seterusnya

Eksplorasi lain yang dapat dilakukan:
• Mengenal warna primer
• Mengenal huruf awal dari namanya
• Membuat aneka bentuk dan karya lainnya
• Mengutarakan keberhasilan yang ditemui saat 

berkarya.
• Menceritakan cara mengatasi kesulitan ketika 

membuat karya.



RAKUN
CICAK

KUNCI

KERA
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Pembiasaan Membaca Wakoba 
(waktu kosakata baru) untuk kelas 1 akhir   

Di kelas disediakan pojok baca. Sediakan buku-buku 
sesuai dengan tema yang sedang dipelajari. Berikan 
waktu setiap hari untuk pembiasaan membaca buku 
sekitar 10-15 menit. Jika anak menemukan kosakata 
baru minta anak untuk menuliskan kata tersebut 
pada sebuah buku catatan. Buku ini akan menjadi 
kamus pribadi siswa. Isinya akan terus bertambah 
sepanjang tahun.

Keterampilan yang ditingkatkan:
• Ketajaman pengamatan
• Bertambahnya kosakata
• Keterampilan menulis
• Mengkomunikasikan ide secara tertulis
• Keterampilan menggunakan kamus

Alat dan bahan:
• Berbagai buku bacaan fiksi dan non fiksi
• Buku catatan
• Kamus

8.
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Contoh aktivitas:
• Anak membaca buku pilihannya.
• Anak dapat menuliskan kata baru 

yang ia temukan.
• Anak dapat mencari arti kata 

tersebut dari kamus.
• Anak dapat pula menanyakan arti 

dari kata tersebut pada guru dan 
orangtua.

• Anak dapat pula mendiskusikannya 
dengan teman.

Eksplorasi lain yang dapat dilakukan:
• Ketika membaca buku dapat diubah 

misinya yaitu mencari kata sesuai 
dengan tema yang sedang dipelajari

• Mencari kata yang sering ditemukan 
(dibaca atau didengar) tapi belum 
diketahui artinya.
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Pembiasaan Membaca Wakoba 
(waktu kosakata baru) untuk kelas 1 akhir   
Di kelas disediakan pojok baca. Sediakan 
buku-buku sesuai dengan tema yang sedang 
dipelajari . Berikan waktu setiap hari untuk 
pembiasaan membaca buku sekitar 10-15 
menit. Jika anak menemukan kosakata baru 
minta anak untuk menuliskan kata tersebut 
pada sebuah buku catatan. Buku ini akan 
menjadi kamus pribadi siswa. Isinya akan terus 
bertambah sepanjang tahun.

Keterampilan yang ditingkatkan:
• Ketajaman pengamatan
• Bertambahnya kosakata
• Keterampilan menulis
• Mengkomunikasikan ide secara tertulis
• Keterampilan menggunakan Kamus
• Mendukung pemahaman bacaan

Alat dan bahan:
• Berbagai buku bacaan fiksi dan non fiksi
• Buku catatan
• Kamus

9. Contoh aktivitas:
• Bacakan buku ke anak
• Sampaikan, tiap menemukan kata yang 

mereka tidak pahami, minta mereka 
mengangkat tangan, guru mencatat kata 
yang tidak dipahami/baru untuk anak

• Pada saat membaca, guru langsung 
sebutkan sinonim kata yang familiar untuk 
anak

• Selesai membaca, ajak anak mencari arti 
kata yang belum dipahami bersama-sama 
menggunakan kamus.

• Gunakan kata baru yang baru dipelajari 
dalam kalimat.

Eksplorasi lain yang dapat dilakukan:
• Ketika membaca buku dapat diubah misinya 

yaitu mencari kata sesuai dengan tema yang 
sedang dipelajari

• Mencari kata yang sering ditemukan (dibaca 
atau didengar) tapi belum diketahui artinya.
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Bermain di  Perpustakaan Sekolah
untuk Kelas 1 dan 2  
Anak-anak diajak untuk mengunjungi 
perpustakaan. Anak-anak dapat diperkenalkan 
dengan aturan perpustakaan. Melakukan 
kegiatan bersama di perpustakaan. Kemudian 
mengekplorasi perpustakaan.

Keterampilan yang ditingkatkan:
• Mengenal ragam teks
• Mengenal  cara merawat buku
• Mengetahui aturan di perpustakaan

Alat dan bahan:
• Perpustakaan sekolah
• Buku-buku
• Display aturan di perpustakaan

Contoh aktivitas:
• Anak-anak diajak ke perpustakaan sekolah.
• Anak-anak dapat diperkenalkan aturan di 

perpustakaan.
• Anak diperbolehkan meminjam buku.
• Anak diajak menjaga buku agar tetap dalam 

kondisi baik.

10. • Mempraktikan cara merawat buku, cara 
membaca yang baik, cara membuka 
halaman buku yang benar.

• Lomba menyampul buku
• Menyimak dongeng di perpustakaan.

Eksplorasi lain yang dapat dilakukan:
• Anak-anak dapat diajak untuk mengamati 

buku yang terdapat di perpustakaan dan 
menebak jumlah buku yang ada.

• Anak diperlihatkan buku yang masih bagus 
dan buku yang sudah rusak, bagaimana 
perasaan mereka dan  bagaimana cara 
merawat buku.
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Aku Bisa Membaca untuk Kelas 1 
Guru menyediakan buku pilihan di pojok 
membaca. Anak-anak menyepakati target yang 
ingin dicapai dalam 1 bulan untuk membaca 
buku. Ketika anak sudah membaca buku anak 
boleh menuliskan namanya  pada sebuah stiker 
kecil dan menempelkan pada poster “Book Bingo”

Keterampilan yang ditingkatkan:
• Membuat perencanaan untuk mencapai target
• Membaca buku dalam hati
• Membaca dengan nyaring
• Mengenal ragam teks bacaan

Alat dan bahan:
• Buku-buku pilihan.
• Poster ‘Book Bingo.”
• Sticker untuk menulis nama

Contoh aktivitas:
• Membaca buku yang dipilih.
• Menuntaskan membaca buku pilihan
• Menuliskan nama diri pada sticker
• Menempelkan pada poster
• Merayakan ketika semua anak dapat 

mencapai target.

11. Eksplorasi lain yang dapat dilakukan:
• Melakukan tanya jawab sesuai isi buku
• Membuat gambar dari buku yang dibaca.
• Mengklasifikasi buku fiksi dan non fiksi.
• Menceritakan kembali isi buku secara lisan.
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Ayo Bermain Drama untuk Kelas 2 
Anak-anak diajak terlibat untuk membuat proyek 
pertunjukan. Anak-anak diajak untuk membaca 
beberapa buku yang sudah dipilihkan. Kemudian 
anak dibagi beberapa kelompok. Setiap kelompok 
memilih satu buku yang akan dijadikan inspirasi 
untuk ditampilkan dalam sebuah drama.

Keterampilan yang ditingkatkan:
• Membaca dan memahami isi bacaan
• Keberanian mengungkapkan ida
• Menghargai pendapat teman lain
• Bekerja sama

Alat dan bahan:
• Buku
• Kostum sesuai dengan peran

Contoh aktivitas:
• Memilih bagian yang ingin ditampilkan.
• Menyepakati dialog atau percakapan yang 

akan diucapkan dalam drama.
• Berlatih
• Menyepakati kostum yang akan digunakan
• Tampil di depan teman-teman  dan orangtua.

12. Eksplorasi lain yang dapat dilakukan:
• Mengenal intonasi suara.
• Membuat dialog sederhana.
• Mengenal berbagai ekspresi emosi
• Mengapresiasi ide teman.
• Drama dapat ditampilkan dalam pertunjukan 

sekolah

Foto milik 
SD GagasCeria Bandung.

Dokumentasi assembly
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Ayo Bermain Drama untuk kelas 2 
Anak latihan membaca melalui beberapa jenis 
membaca:

Keterampilan yang ditingkatkan:
• Informasi ada di sampul depan dan belakang 

buku, bisa berbentuk tulisan dan gambar
• Cara menavigasi buku dan tulisan

Alat dan bahan:
• Buku bacaan fiksi.

Contoh aktivitas:
• Mengamati halaman paling depan:
 Menyebutkan apa saja yang terdapat pada 

bagian depan dari buku: tulisan besar, tulisan 
agak kecil, gambar

 Anak-anak mengenali bagian-bagian pada 
sampul depan juga ada gambar. Melalui 
gambar kita bisa menebak, kira-kira buku ini 
akan menceritakan apa?

• Mengamati bagian belakang buku:
 Bacakan tulisan yang ada pada sampul 

bagian belakang dengan menunjuk arah 
bagaimana guru membaca tulisan (dari kiri ke 
kanan, atas ke bawah)

 Ajak anak untuk menebak kira-kira apa isi 
buku ini?

13. Eksplorasi lain yang dapat dilakukan:
• Anak mengamati buku pilihannya dan 

menyebutkan bagian depan dan belakang 
dari buku yang ia pilih.

• Saling menceritakan buku pilihan dengan 
teman.

• Berkelompok dengan teman sesuai dengan 
tema buku pilihan.
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Membaca Lancar Kelas 2 
Anak-anak diajak untuk memperhatikan bagian-
bagian dari buku. Apa yang tertulis pada halaman 
muka dan halaman belakang buku.

Keterampilan yang ditingkatkan:
• Kelancaran membaca

Alat dan bahan:
• Ragam teks bacaan

Contoh aktivitas:
• Membaca nyaring 1
 anak membaca nyaring selama 1 menit
 guru mencatat kesalahan membaca yang 

dibuat anak
• Menyimak bacaan
 guru membacakan bacaan
 anak memperhatikan cara guru membaca 

sambil menelusuri kata-kata dan tanda baca 
yang sedang dibaca guru

• Membaca bergiliran 1 
 guru membaca 1 kalimat
 anak mengimitasi cara guru membaca kalimat
 guru memastikan intonasi membaca anak 

tepat, sesuai tanda baca

14. • Membaca bergiliran 2 
 anak membaca per kalimat secara bergiliran
• Membaca berpasangan 
 anak membaca ke pasangan, sementara 

pasangan memperhatikan dan memberitahu 
jika temannya membaca dengan salah

• Lakukan bergiliran
 Membaca nyaring 2
 anak membaca nyaring selama 1 menit
 guru mencatat kesalahan membaca yang 

dibuat anak
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Membuat Surat untuk Penulis Kelas 2
Anak-anak diajak untuk melakukan refleksi 
setelah mereka membaca buku. Anak dapat 
menyatakan pendapatny mengenai buku yang 
dibaca. Bagian mana yang disukai dan tidak 
disukai

Keterampilan yang ditingkatkan:
• Menyampaikan pendapat secara tertulis
• Menulis surat
• Mengenal bagian surat

Alat dan bahan:
• Ragam teks bacaan (buku fiksi dan non fiksi)

Contoh aktivitas:
• Anak membaca buku.
• Anak menyampaikan apa yang ia kurang suka 

dari buku yang dibaca.
• Anak menuliskannya dalam bentuk surat.
• Anak mencoba menulis surat bersama 

terlebih dahulu (dengan bimbingan guru).
• Anak menyampaikan pendapatnya secara 

tertulis dengan menggunakan bahasa yang 
santun.

• Menyampaikan pendapat dengan jelas dan 
menyertakan alasannya.

14. Eksplorasi lain yang dapat dilakukan:
• Anak dapat menuliskan surat untuk 

memberikan saran.
• Menulis surat untuk memberikan apresiasi 

atau menyampaikan ungkapan pujian.
• Menulis surat dengan berkolaborasi dengan 

teman.
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Tips untuk Mengembangkan 
Kelancaran Membaca

Memilih 
bacaan untuk 

mengembangkan 
kelancaran 
membaca. 
Mengapa?

Supaya anak merasa sukses 
dalam membaca

Syarat bacaan yang tepat:
• Tingkat kesulitan buku pas, berada 

dalam kemampuan anak-anak 
• Topik menarik untuk anak 

Bagaimana?
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Langkah-langkah:
1. Pilih bacaan dengan jumlah kata sesuai target 

KBPM anak (jika tidak ada yang pas, bisa gunakan 
bacaan yang lebih panjang lalu berhenti pada 
jumlah kata sesuai target KBPM anak)
a. Tentukan KBPM anak sebelum membaca 

bacaan dengan cara:
b. Minta anak membaca nyaring selama satu 

menit, catat kata-kata yang dibaca dengan 
salah

2. Hitung jumlah kata yang dibaca dengan benar oleh 
anak

3. Bangun kelancaran membaca anak dengan 
rangkaian:

Bagaimana cara mengembangkan kelancaran membaca?

Pilih bacaan Tes sebelum instruksi 
kelancaran

Instruksi 
kelancaran

Tes pasca instruksi 
kelancaran

a. Anak menyimak bacaan, guru membaca 
lantang bacaan kepada anak. Minta anak 
mengikuti bacaan yang dibaca guru saat 
mendengarkan dengan cara menelusuri 
kata-kata dan tanda baca yang sedang 
dibaca guru.

b. Membaca bergiliran 1, guru membaca satu 
kalimat, anak bergiliran membaca ulang 
kalimat setelah guru.

c. Membaca bergiliran 2, anak bergiliran 
membaca seluruh bacaan dengan cara 
bergiliran membaca per kalimat dengan 
anak-anak yang lain (jika satu anak, 
bergiliran dengan pendamping)
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d. Membaca berpasangan, satu anak 
membaca seluruh bacaan, anak yang lain 
mendengarkan dan memberi tahu temannya 
jika ada yang salah dibaca; kemudian 
gantian (jika satu anak, bergiliran dengan 
pendamping)

4. Tentukan KBPM anak setelah rangkaian membaca 
bacaan dengan cara:

a. Minta anak membaca nyaring selama satu 
menit, catat kata-kata yang dibaca dengan 
salah

b. Hitung jumlah kata yang dibaca dengan benar 
oleh anak

 Sampaikan kepada anak kemajuan dalam 
membaca. Beri pujian atas upaya anak. Jika 
tidak ada kemajuan, tidak apa-apa, tetap 
beri pujian dan dukung untuk coba lagi di 
lain waktu. Keberhasilan tidak selalu datang 
langsung, masih banyak kesempatan untuk 
belajar.
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Pemahaman Terhadap Bacaan

Melalui kegiatan sehari-hari: 
1. Membangun perbendaharaan kata
2. Membangun pengetahuan terhadap 

apa yang didengar
 Orang dewasa mencontohkan 

penggunaan bahasa yang baik dan 
benar dalam obrolan keseharian, 
membahas berbagai macam topik 
dengan anak

3. Membangun pengetahuan umum
 Orang dewasa memberi paparan 

kepada anak mengenai berbagai 
macam topik melalui pergi jalan-jalan, 
menonton televisi/YouTube tentang 
topik-topik yang berbeda, berselancar 
di internet saat anak menunjukkan 
ketertarikan pada sesuatu, apapun itu.

Melalui kegiatan di rumah dengan orang tua 
atau di sekolah dengan guru: 
1. Pemahaman melalui menyimak bacaan/

story telling
 Orang dewasa membaca lantang, memberi 

pertanyaan 3S (Sebelum, Saat, dan Sesudah 
Membaca) untuk melatih pikiran tingkat rendah 
(Low Order Thinking Skill – LOTS) dan tingkat 
tinggi (High Order Thinking Skill – HOTS), 
mengajak anak berdiskusi mengenai apa yang 
baru saja disimaknya

2. Pemahaman melalui membaca dalam hati/
silent reading

 Anak membaca mandiri, menanyakan 
pertanyaan untuk memperdalam pemahaman, 
mengajak teman/orang dewasa berdiskusi 
mengenai apa yang baru saja dibacanya
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Metode atau cara yang dapat 
dilakukan untuk mengajarkan 
pemahaman

Melalui: 
• Menyimak bacaan/story telling 
 (Guru membacakan bacaan, anak 

menyimak bacaan sambil menggunakan 
strategi-strategi pemahaman. Sesekali 
guru mengutarakan pertanyaan-
pertanyaan untuk dijawab murid untuk 
memperdalam pemahaman.)

• Membaca dalam hati/silent reading 
 (Murid membaca mandiri sambil 

membuat pertanyaan-pertanyaan untuk 
memperdalam pemahaman.)
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Tips Menyimak Bacaan
(Guru Membacakan Lantang)

Sebelum membaca
• Baca bacaan sebelum membacakan 

lantang ke anak
• Tentukan kosakata yang sulit bagi anak
• (Siapkan penjelasan menggunakan 

bahasa sederhana, kata sederhana yang 
artinya sama, dan contoh.)

• Ajak anak melakukan kegiatan kecil dari 
bacaan yang akan dibacakan lantang

• (Ada apa dalam bacaan yang dia mau 
coba lakukan? Ayo, lakukan bersama 
yuk!)
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Tips Menyimak Bacaan (Guru 
Membacakan Lantang)

Saat membaca 
• Bacakan buku dengan kecepatan yang 

sesuai kemampuan anak menyimak
• (guru bisa tanya kepada anak apakah 

membaca terlalu cepat tidak)
• Gunakan intonasi yang tepat berdasarkan 

alur cerita dan/atau tokoh cerita
• Berhenti sejenak tiap satu atau dua 

halaman untuk anak menikmati gambar,  
tanya-jawab atau diskusi sama anak 
mengenai tokoh, tempat kejadian, 
kejadian cerita dll.

• Ajak anak melakukan kegiatan kecil dari 
bacaan yang sedang dibacakan lantang

• (Ada apa dalam bacaan yang dia mau 
coba lakukan? Ayo, lakukan bersama 
yuk!)
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Tips Menyimak Bacaan (Guru 
Membacakan Lantang)

Setelah membaca
Tanya anak pertanyaan sesuai fokus dan 
minat anak… 
• Suka atau tidak suka dengan bacaan, apa 

yang disuka dan kenapa?
• Setuju atau tidak setuju dengan apa 

dalam bacaan?
• Pernah baca bacaan yang mirip? Apa 

saja?
• Ada apa dalam bacaan yang mau coba 

dilakukan? Ayo, lakukan bersama yuk!
• komik
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Cara Melakukan Strategi 
Pemahaman di Kelas

Sebelum membaca
• Memilih buku yang menarik / sesuai 

dengan tema
• Minta anak mengamati sampul 

depan, dengarkan/baca judul, penulis, 
sinopsis di belakang buku

• Mengajak anak untuk mengintip 
beberapa halaman buku

• Minta anak menebak bacaan bisa 
tentang apa saja?
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Cara Melakukan Strategi Pemahaman di Kelas

Saat membaca
Tiap 2-3 halaman, minta anak coba pikirkan:
• Gambar dalam otak berdasarkan yang 

didengarkan atau dibaca (jika bacaan tidak ada 
gambar)

• Pertanyaan terkait apa yang sudah didengarkan/
dibaca: anak mau tahu apa yang belum 
didengarkan/dibaca? Cek pertanyaan sudah 
terjawab belum melalui kelanjutan bacaan 
setelahnya

• Hal-hal yang mirip dalam bacaan dengan 
pengalaman diri sendiri/bacaan yang lain yang 
pernah dibaca/pengetahuan yang pernah dapat 
dari televisi, internet atau dengar dari orang lain 
berbagi pengalaman

• Menebak hal-hal yang terkait bacaan tapi tidak 
tertulis di bacaan, tebakan harus masuk akal, 
tidak boleh asal-asalan, minta anak jelaskan 
tebakannya

• Ceritakan ulang bacaan dengan cara:
	 Bacaan	fiksi/cerita: apa judul dan siapa 

penulis, siapa tokoh, cerita terjadi di 
mana dan kapan terjadi, apa yang terjadi 
di awal cerita, lalu apa kejadian, dan 
akhir cerita seperti apa, apa yang anak 
sudah pelajari dari cerita

	 Bacaan	nonfiksi/informasi: apa topik, 
hal-hal apa yang disampaikan mengenai 
topik, anak sudah mempelajari apa dari 
bacaan
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Cara Melakukan Strategi 
Pemahaman di Kelas

Setelah membaca
Berikan pertanyaan-pertanyaan refleksi:
• Apa yang kamu suka/tidak suka dari 

cerita? Mengapa? Hal ini mengatakan 
apa mengenai kamu?

• Apa yang kamu dapat, kamu bisa pakai 
tidak di sekolah/rumah?

• Bagaimana kamu bisa pakai apa yang 
sudah dipelajari untuk jadi lebih baik? 
Ajak teman jadi lebih baik?

• Tuliskan bagian penting dari cerita 
yang sudah dibaca.
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Kegiatan Menyenangkan 
Setelah Membaca

Setelah membaca buku ada banyak karya 
yang dapat dibuat bersama anak, misal: 
• Menggambar bagian cerita yang disukai.
• Melakukan gerakan senam sesuai dengan 

tokoh cerita
• Menciptakan tarian
• Membuat puisi
• Membuat buku lanjutan
• Analisis buku
• Menemukan alur cerita untuk membuat 

komik
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Penutup

 Tujuan literasi adalah komunikasi. Untuk seseorang bisa berkomunikasi, diperlukan media yaitu 
bahasa. Bahasa ada bahasa lisan dan bahasa tulisan. Untuk bisa terlibat di dalam proses komunikasi, 
seseorang perlu bisa mengambil peran sebagai penerima atau penyampai pesan atau keduanya. Untuk 
seseorang bisa berperan dalam proses komunikasi, seseorang perlu memahami sistem bahasa yang digu-
nakan untuk bisa mengakses 4 aspek literasi: Dengar, Ucap, Baca, Tulis (DUBT). Untuk seseorang bisa 
mengakses 4 aspek literasi, diperlukan kemampuan-kemampuan literasi yang perlu dikembangkan secara 
terstruktur dan bertahap sedari dini.

Kesimpulan: diperlukan 
lebih banyak kemampuan 
untuk memahami sistem 
bahasa tulisan

Kemampuan-kemampuan yang perlu 
dikembangkan secara bertahap 

sedari dini melalui program literasi 
yang terstruktur.

Komunikasi

Penerima pesan Penyampai pesan

BicaraDengarBahasa lisan

BacaBahasa tulisan Tulis

Fonologi
Kosakata

Pemahaman
Tata Bahasa

Kesadaran Cetak
Pengetahuan Alfabet

Fonik
Kelancaran

Menulis
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